
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 585ης Συνεδρίασης (25-11-2010)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)

1. Αποδοχή  της  υπ'  αρ  47941/11-9-2008  Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ)  «ALPHA 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA)» για τη Χορήγηση κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007 
του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 55 στη θέση εκπομπής Φυτείες Αγρινίου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)

2. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου

3. Απόρριψη Αιτήσεων για Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου

4. Μεταβολή Επωνυμίας Φορέα Ονόματος Χώρου

5. Μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου

6. Διαγραφή Ονομάτων Χώρου

7. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στον μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό «ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»

8. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία «CITIWAVE 
SYSTEMS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  &  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  Ε.Π.Ε.»  με  διακριτικό  τίτλο  «CITIWAVE 
SYSTEMS Ε.Π.Ε.»

9. Εκχώρηση  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία  «VIVA 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  με 
διακριτικό τίτλο «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

10. Κατάργηση Εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

11. Λήψη Απόφασης αναφορικά με την εξέταση του υποβληθέντος προς έγκριση στην ΕΕΤΤ νέου 
οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «Conn-x for Employees» της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.»

12. Περί Ανακλήσεως της υπ' αρ. 530/14-7-09 Αποφάσεως της ΕΕΤΤ

13. (Α) Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών και (Β) 
Εθνική  Δημόσια  Διαβούλευση  του  Σχεδίου  Μέτρου  της  ΕΕΤΤ  αναφορικά  με  τον  Ορισμό,  την 
Ανάλυση  του  επιπέδου  ανταγωνισμού  και  τις  προτεινόμενες  κανονιστικές  υποχρεώσεις  στις 
λιανικές αγορές υπηρεσιών φωνητικών κλήσεων

14. Γνωστοποίηση της σκοπούμενης απόκτησης του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της «WIND 
Ελλάς  Τηλεπικοινωνίες  Ανώνυμη  Εμπορική  & Βιομηχανική  Εταιρεία»  από την  εταιρεία  με  την 
επωνυμία «Crystal Almond S.ar.l.»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

15. Συγκρότηση  Ομάδας  Εργασίας  με  Αντικείμενο  την  «Ανάπτυξη  Κανονισμού  Διαχείρισης 
Συχνοτήτων στο Δίκτυο Πρόσβασης» (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)

16. Παράταση του έργου του «Σχεδιασμού Στρατηγικής Ενημέρωσης της ΕΕΤΤ και υλοποίησης του 
Σχεδίου Δράσης» για δύο χρόνια (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)

17. Έγκριση επιπλέον απαιτήσεων-διορθώσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναφορικά 
με  το  έργο  του  υπολογισμού  του  ύψους  των  προστίμων  που  επιβάλλει  η  ΕΕΤΤ  στους 
εποπτευόμενους φορείς (Προφορική Εισήγηση - Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)

18. Κλήση σε  ακρόαση  του  κ.  Ευάγγελου  Κτενά,  ιδιοκτήτη  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το 
διακριτικό  τίτλο  «LEFKATAS TV»,  για  την  κατά  παράβαση της  κείμενης  νομοθεσίας  εκπομπή 
αυτού, και τη συνεπεία ταύτης πρόκληση παρεμβολών σε νόμιμους χρήστες

19. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «SUPER 
TV», για  την  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  λειτουργία  αυτού  σε  δίαυλο  από  μη 
δηλωθείσα θέση εκπομπής

20. Κλήση σε ακρόαση της ομόρρυθμης εταιρίας  με την επωνυμία:  «ΕΓΓΛΕΖΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΛΥΧΝΑΡΙ», για τη διερεύνηση της 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργίας αυτού από δύο συχνότητες και  από δύο 
θέσεις εκπομπής



21. Κλήση σε ακρόαση του Δ. Καλλιθέας του Ν. Δωδεκανήσου με αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά 
παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  χρήσης  εξ  αυτού  συχνοτήτων  για  την  αναμετάδοση 
τηλεοπτικών σημάτων καθώς και της εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων άνευ αδείας

22. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΨΗΦΙΑΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΧΙΟΝ TV Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο 
«ΑΧΙΟΝ TV», για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντα 
δίαυλο και από μη δηλωθείσα θέση εκπομπής

23. Κλήση  σε  ακρόαση  του  ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ  «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ»,  με  θεματικό 
αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας μη χορήγησης στοιχείων 
και της εγκατάστασης εξ αυτού κατασκευών κεραιών

24. Κλήση σε ακρόαση του κ. Αναστάσιου Μπίλια, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά 
παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  μη  χορήγησης  στοιχείων  και  της  εγκατάστασης  εξ  αυτού 
κατασκευών κεραιών

25. Κλήση σε ακρόαση: α) Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε.», φορέα 
του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «m.tv» και β) της ανώνυμης εταιρίας με την 
επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», φορέα του Τ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ALTER», με 
θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εγκατάστασης 
και λειτουργίας κατασκευών κεραιών

26. Απόφαση  επί  της  υπ'  αριθ.  Πρωτ.  ΕΕΤΤ  21690/26-5-2010  Αίτησης  Διαγραφής  της  εταιρείας 
«Amazon Europe Holding Technologies SCS» σχετικά με το Όνομα Χώρου [1  click  .  gr  ]

27. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία 
«Amazon Europe Holding Technologies SCS» και αφετέρου του Χριστόφορου Αυγουστιανάτου, με 
αντικείμενο  την  διερεύνηση  παραβάσεως  εκ  μέρους  του  Χριστόφορου  Αυγουστιανάτου  των 
διατάξεων της Απόφασης της ΕΕΤΤ 351/76 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων 
Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 717/Β/27.5.2005) για το Όνομα Χώρου [1-  click  .  gr  ]

28. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΚΑΖΙΝΟ  ΠΑΡΝΗΘΑΣ  Α.Ε.»  και  της  εταιρείας  «CANDERNE LIMITED»,  με 
αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους της εταιρείας «CANDERNE LIMITED» των 
διατάξεων της Απόφασης της ΕΕΤΤ 351/76 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων 
Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 717/Β/27.5.2005) για το Όνομα Χώρου [mont  -  
parnes  .  gr  ]  

29. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία 
«GREEN TECHNOLOGIES Ε.Π.Ε.»,  του  Γεωργίου  Διαμαντή,  με  αντικείμενο  την  διερεύνηση 
παραβάσεως εκ μέρους του Γεωργίου Διαμαντή των διατάξεων της Απόφασης της ΕΕΤΤ 351/76 
«Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» 
(ΦΕΚ 717/Β/27.5.2005) για το Όνομα Χώρου [greentechnologies  .  gr  ]

30. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΜΑΝ Nutzfahrzeuge AG», της εταιρείας «ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Φορτηγών 
Αυτοκινήτων και Λεωφορείων Ανταλλακτικών Συνεργείων» και της Μαρίας Πανελλά, με αντικείμενο 
την διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους της Μαρίας Πανελλά των διατάξεων της Απόφασης της 
ΕΕΤΤ 351/76 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με 
κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 717/Β/27.5.2005) για το Όνομα Χώρου [mancenter  .  gr  ]

31. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη και του Φωτίου Γεωργακόπουλου

32. Λήψη Απόφασης επί της από 29-10-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ-Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής 
κεραίας στο Δήμο Πέτρας Νομού Πιερίας

33. Λήψη Απόφασης επί της από 16-11-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής 
κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Λυρκείας Νομού Αργολίδας

34. Λήψη Απόφασης επί της από 26-10-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής 
κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης

35. Λήψη Απόφασης επί  της από 8-11-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής 
κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην πόλη του Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας

36. Λήψη Απόφασης επί της από 26-10-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής 
κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Παραληθαίων Νομού Τρικάλων

37. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας  «VODAFONE 
-ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για  παράνομη  εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της συμβολής των οδών Μαλακάση 20 & Αμισού στο 
Δήμο Κερατσινίου Νομού Αττικής

38. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας  «VODAFONE 
-ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για  παράνομη  εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Ειρηνούπολης Νομού Ημαθίας

http://1click.gr/
http://mancenter.gr/
http://greentechnologies.gr/
http://mont-parnes.gr/
http://mont-parnes.gr/
http://1-click.gr/


39. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας  «VODAFONE 
-ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για  παράνομη  εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης

40. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας  «VODAFONE 
-ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για  παράνομη  εγκατάσταση 
κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην πόλη του Αλιβερίου Νομού Ευβοίας

41. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας  «VODAFONE 
-ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για  παράνομη  εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Μακρυγιάννη 2 στο Δήμο Ναυπάκτου Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας

42. Λήψη Απόφασης επί της από 29-10-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Νέας Κυδωνίας Νομού Χανίων Κρήτης

43. Λήψη Απόφασης επί της από 29-10-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«WIND ΕΛΛΑΣ -  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»  για  εγκατάσταση κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας στο Δήμο Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης

44. Λήψη Απόφασης επί της από 29-10-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Βέργας 4 στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής

45. Λήψη Απόφασης επί  της από 5-11-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«WIND - ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας στην πόλη του Αλιβερίου Νομού Ευβοίας

46. Λήψη Απόφασης επί  της από 27-9-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Ρήγα Φεραίου 14 στο Δήμο Ιλίου Νομού Αττικής

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)

47. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «Πρακτορείο  Μεταφορών 
Εσωτερικού - ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.» (A.M. ΕΕΤΤ 06-030), όπως νομίμως εκπροσωπείται.

48. Διαγραφή  της  Ατομικής  Επιχείρησης  «ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΙΔΗΣ  ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ»  από  το  Μητρώο 
Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

49. Διαγραφή της Ατομικής Επιχείρησης «ΤΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» με το διακριτικό τίτλο «TLAS COURIER 
SERVICES» από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ


